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obs de Anbrenge: “Leren en je thuis voelen”

Sinterklaasviering

Kerstbomenactie!

Sinterklaas bezoekt op dinsdag 4
december onze school. We verwachten
hem om ongeveer 08.30 uur. Indien u het
leuk vindt om te blijven kijken naar de
aankomst buiten, dan bent u natuurlijk
van harte welkom!
Na de aankomst buiten gaan de kinderen,
de Sint en zijn pieten naar het speellokaal.
Daarna bezoekt de Sint groep 1/2 en
groep 3 en 4. De laatste twee groepen
gaan samen de Sint begroeten in het
lokaal van groep 3.

Denkt u bij het aanschaffen van uw
kerstboom binnenkort aan onze school?
Als u een kerstboom koopt bij kwekerij
Hofstede ‘Het Amsterdamscheveld’, dan
ontvangt u 10 % korting en de school
ontvangt €2,50 per verkochte boom!

Zonnepanelen
Sinds een aantal jaren heeft de Anbrenge
zonnepanelen op het dak. Vanuit de MR
kwam de vraag of dit ook voldoende
oplevert. Een vader die bij de gemeente
werkt en meer van de zonnepanelen weet
heeft verteld dat de panelen zoveel
opbrengen dat er weinig tot geen stroom
extra gebruikt hoeft te worden. De
Anbrenge doet het het beste van alle
scholen van het Openbaar Onderwijs
Emmen wat stroomgebruik betreft!

Informatieavond/doemiddag
Carmelcollege
En heeft u het al gehoord? Sinterklaas
slaapt bij ons op school! We voelen ons
zeer vereerd!

Wegens verdrietige omstandigheden op
het Carmelcollege zijn de informatieavond
en doemiddag verplaatst. De informatiemiddag is nu op maandag 10 december
van 19.30 uur tot 21.30 uur (opgeven via
www.carmelemmen.nl/infoavond).
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De doemiddag is verplaatst naar
woensdag 12 december van 13.45 uur tot
15.45 uur (opgeven via
www.carmelemmen.nl/doemiddag).
Op www.esdalcollege.nl,
www.hondsrugcollege.nl en aocterra.nl
vindt u de open dagen, informatieavonden
en doedagen van de overige scholen. Deze
zijn niet veranderd.

Schoolfruit
We doen nu een aantal weken mee met
het EU-schoolfruit. Leuk om te zien
hoeveel kinderen toch dingen proberen
die ze niet kennen of niet lusten (of
dachten niet te lusten). We merken wel
dat het geleverde fruit of de geleverde
groente niet altijd voldoende is voor alle
leerlingen. U krijgt wekelijks via KlasBord
een bericht wat de kinderen krijgen. Als u
het idee heeft dat uw kind hier te weinig
aan heeft, dan mag extra fruit of een
gezonde boterham meegeven natuurlijk
altijd!
Van alle fruit dat tot nu toe is uitgedeeld
zijn de appels en de ananas goed in de
smaak gevallen. De bleekselderij was voor
veel kinderen nieuw. In groep 4/5 en 6/7
werd hier heel erg goed van gegeten!

Leerlingenraad
Vorige week en deze week zijn er in groep
6, 7 en 8 verkiezingen geweest voor de
leerlingenraad. Deze raad
vertegenwoordigt de kinderen van de
Anbrenge in het meedenken bij de
ontwikkelingen van de school. De
volgende kinderen zijn gekozen:
Groep 6: Levi en Allycia
Groep 7: Robine en Bryan
Groep 8: Maud en Liz
Binnenkort gaan de kinderen voor het
eerst samen om tafel met juf Aaltje om
schoolse zaken te bespreken en nader
kennis te maken.

Pietenmorgen groep 1/2
Vanmorgen hebben de pieten groep 1/2
overgenomen. De pieten gingen sjoelen
met pepernoten, klimmen en klauteren in
het speellokaal, kleuren, plakken en
spelletjes spelen. De sfeer zat er goed in
(met dank aan de hulpouders!).

Belangrijke data in december
28 november
29 november
4 december
6 december
10 december
17 december
20 december
21 december
21 december

Pietenochtend gr. 1/2
GMR
Sinterklaas op school
Kerstversiering door OC
Vergadering OC
Jeugdverpleegkundige
groep 7
Kerstviering op school
Spelletjesmiddag
groep 5 t/m 8
Onderbouw 12.00 uur
Bovenbouw 14.30 uur
Kerstvakantie!
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